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Convenis – Conveni

CONVENI de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona, 
mitjançant el Museu del Disseny de Barcelona, i el Gremi de Fusta i Moble 
(exp. 2375/2022).

(Aprovat en data 7 de setembre de 2022, pel president de l'ICUB, en ús de les facultats 

conferides per l'article 6.2.h dels Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona)

Barcelona, a la data de la signatura,

D'una banda, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, president de l'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 

(en endavant ICUB), per decret d'alcaldia de 23 de juliol de 2021, amb domicili al Palau de la 

Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), amb NIF P-5890006-I, actuant en ús de les 

facultats conferides a l'article 6.2.h) dels estatuts de l'esmentat Institut, i assistit en aquest 

acte per la secretària delegada de l'ICUB, Sra. Marta Lafuente García.

D'altra part, el Sr. Alfons Solé i Fallada, president del Gremi Fusta i Moble (en endavant 

GFiM), amb domicili al carrer Travessera de les Corts 361 entresol 1a 08029 de Barcelona, i 

proveït de CIF número G08487837, actuant en nom propi

MANIFESTEN

I. Que l'Institut de Cultura de Barcelona (d'ara endavant, l'ICUB) és una entitat pública 

empresarial local creada per l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar la política cultural 

de la ciutat en el marc del que disposa el Pla d'Actuació Municipal, que està regida pels 

Estatuts aprovats pel Plenari del Consell Municipal en sessió del 17 de juny de 2005 i 

publicats al BOP el 15 de novembre del mateix any, amb personalitat jurídica pròpia, plena 

capacitat jurídica i d'obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.

II. Que els punts 1.d, 1.i, i 1.p de l'article 3 dels Estatuts de l'ICUB estipulen com a funcions 

bàsiques, entre d'altres:

La promoció de les actuacions i coordinació de tots aquells serveis, entitats i empreses que 

puguin incidir en la vida cultural de la ciutat.

El suport a les indústries culturals com a estratègia per enfortir i consolidar la seva 

participació en l'activitat i el creixement econòmic.

La captació de nous públics per a la cultura i foment de l'augment del consum cultural a la 

ciutat de Barcelona.

III. Que el Museu del Disseny de Barcelona (en endavant MDB), gestionat per l'Institut de 

Cultura de Barcelona, té com a finalitat, entre d'altres, generar accions que van des de la 
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generació de col·leccions, la realització de diagnosi i de recerca al voltant de les àrees d'acció 

del disseny fins a la programació d'exposicions temporals.

Dins de la programació d'exposicions temporals el Museu del Disseny de Barcelona té previst 

per a l'any 2022, l'exposició amb el títol provisional "Toquem fusta. Disseny, fusta i 

sostenibilitat" que mostra el camí "del disseny a l'hàbitat", és a dir, a partir dels objectes i 

artefactes dissenyats en fusta al llarg de la història de la humanitat, i mirar d'arribar a 

l'origen, a la fusta, l'arbre, el bosc i la incidència en el medi ambient que ha significat la seva 

producció i ús. Alhora recupera l'ús de la fusta com a material alternatiu des del disseny i 

l'arquitectura per contribuir a la millora de la crisis mediambiental.

IV. Per altra banda, la seu del MDB, el Disseny Hub Barcelona, compleix amb la normativa per 

a la celebració d'esdeveniments i exposicions i, per aquest efecte, disposa de l'aprovació 

tècnica del projecte per la Ponència Ambiental de l'Ajuntament, preceptiva per al 

desenvolupament d'activitats i exposicions. El Disseny Hub Barcelona també disposa 

d'informe ECA, Pla d'Autoprotecció i segell de qualitat ambiental.

V. El Gremi Fusta i Moble (en endavant GFiM) és una de les entitats professionals actives més 

antigues del món. Fundada el 1257, època de gran força pels sistemes gremials amb uns 

objectius que perduren actualment però adaptats a la realitat d'avui dia i reorientats a futur. 

El GFiM vetlla pels interessos dels professionals i les empreses del sector de la fusta, el moble 

i l'hàbitat, així com de les empreses i entitats directament relacionades amb el seu exercici i 

desenvolupament, oferint els serveis més adaptats a les seves necessitats. El Gremi Fusta i 

Moble treballa avui en col·laboració directa amb institucions privades i públiques tan de 

Catalunya com de la resta del món.

Ambdues parts estan interessades en intercanviar els seu coneixement i experiències per tal 

d'establir un marc de col·laboració que explori sinèrgies i activitats en col·laboració per 

promoure l'estudi i la recerca i la divulgació del rol del disseny i del dissenyador a la societat i 

fomentar el disseny crític, social, inclusiu i interdisciplinari.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal per obligar-se, i amb la finalitat de 

regular les relacions jurídiques que es derivin de la mútua col·laboració, acorden subscriure al 

present conveni de col·laboració als següents:

PACTES

Primer.- Objecte

És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració al programa d'activitats 

paral·leles de l'exposició Toquem fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat.

Segon.- Tasques del Museu del Disseny

Dins el marc de l'exposició Toquem fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat el MDB acull el 

Congrés de la Fusta Constructiva, organitzat pel GFIM, en l' auditori i foyer del Disseny hub 

Barcelona el dies 8 i 9 de novembre 2022. Les despeses dels serveis extres que consideri 

oportú contractar derivats d'aquesta activitat aniran a càrrec del GFiM.
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MDB farà comunicació i difusió del Congrés de la fusta constructiva en tots els seus canals 

habituals.

Tercer.- Tasques del Gremi Fusta i Moble

Dins el marc de l'exposició Toquem fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat!:

 I en concret en el la Jornada de Disseny en Família que el MDB organitza a la tardor del 

2022, el GFiM aporta les despesa associades en relació als honoraris, els elements i 

materials necessari per dur a terme els següents tallers:

o Jornada d'exhibició de la torneria amb dos torns.

o Tallers de baldufes

o Tallers de decorar i muntar trompitxols.

 GFiM col·labora en el préstec temporal de llibre Passanties digitalitzat.

 GFiM presta les làmines detallades a l'Annex I per a ser exposades a l'exposició.

 GFiM farà comunicació i difusió de l'exposició en tots els seus canals habituals (web, 

xarxes socials, newstetters, contactes de premsa especialitzada, etc.).

Quart.- Condicions de col·laboració

Les condicions de col·laboració és concreten en la realització per cada una de les parts de les 

tasques detallades en els punts segon i tercer de l'acord.

Cinquè.- Comissió de Seguiment

Es constituirà una comissió mixta de seguiment i gestió del conveni que reunirà al menys a 

l'inici i finalització del conveni i, en qualsevol cas, quan una de les parts ho sol·liciti. La 

comissió estarà formada per 2 representants del MDB i 2 representant del GFiM, podent-se 

incorporar a la mateixa puntualment els tècnics que es considerin oportuns.

Aquesta Comissió s'encarregarà de la supervisió del conveni, de l'aprovació dels annexes 

definitius i de la resolució de qualsevol altra qüestió conceptual relativa al bon funcionament i 

l'aplicació del conveni. Igualment, s'encarregarà de la presa de decisions econòmiques i de la 

resolució de qualsevol altre qüestió relativa al bon funcionament i l'aplicació del conveni. 

Totes les decisions d'aquesta Comissió hauran de ser consensuades.

Sisè. - Legislació aplicable

Aquest conveni es regeix per la Llei 40/2015 del sector públic, així com per la legisl·lació 

administrativa que resulti d'aplicació, així com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Setè. Comunicació i imatge

Tant el GFiM com el MDB faran comunicació i publicitat mitjançant els seus canals habituals 

de difusió, tant de l'exposició com del seu programa d'activitats així com de la col·laboració 

establerta en el marc del present conveni, fent constar la col·laboració d'ambdues parts, 

incloent les imatge institucional corresponents.
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En concret el MDB farà constar la col·laboració del El Gremi Fusta i Moble en els agraïments 

del crèdits de l'exposició, a la web de l'exposició i en el programa de la jornada familiar, 

Disseny en Família, que se celebra el 16 d'octubre al seu del Museu.

El GFiM queda autoritzat a fer fotos de caràcter panoràmic del conjunt de l'esdeveniment i 

cedir-ne l'ús per a finalitats d'arxiu i promoció llevat dels casos que algun prestador ho 

prohibeixi.

Vuitè.- Ús preferent del català

Les parts es comprometen a utilitzar preferentment el català en tot el material adreçat al 

públic quan estigui vinculat a l¿objecte del present conveni.

Novè.- Durada

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, i tindrà una durada de 

31 de gener del 2023.

Desè- Informació de publicació del Conveni

L'Institut de Cultura de Barcelona informa a GFiM que, en compliment d'allò establert a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a 

la qual està subjecte l'Institut, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, 

drets i obligacions principals i vigència) seran publicades al web http://governobert.bcn.cat/

per la qual cosa l'entitat es dona per informada.

Onzè.- Resolució

Seran causes de resolució del present conveni, a més de les generals establertes per la llei, 

les següents:

a) El mutu de les parts.

b) La impossibilitat sobrevinguda de caràcter legal o material que impedeixi donar 

compliment a l'objecte d'aquest conveni.

c) L'incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en aquest 

conveni.

d) La finalització de l'objecte del conveni.

Dotzè. Jurisdicció

Per resoldre els conflictes derivats de l'aplicació i/o interpretació del present conveni, 

ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i 

Tribunals de Barcelona.

I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts el signen per duplicat en el lloc i 

data que s'assenyalen en l'encapçalament.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 13 

de setembre de 2022.
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Per part de l'ICUB:

Sr. Jordi Martí Grau, president.

Sra. Marta Lafuente Garcia, secretària delegada.

Per part de GfiM:

Sr. Alfons Solé i Fallada, president.

Annex 1

Llistat de làmines per al préstec al Museu del Disseny

 Full dibuix d'escala - núm. 124

 Full detall roda dentada - núm. 96

 Full disseny de butaca reclinable - núm. 72

 Full disseny d'una calaixera

 Full de disseny d'una porta de mig punt - núm. III

 Full disseny d'una sagristia - núm. 126
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